
  PET عنوان : پرکن اسید ئاخل بطری های
نام : پرکن اسید 

ساخت : توان صنعت  
FRA8 : مدل

طراحى شده براى : بطرى هاى PET  حد اک تا 3 لیرت دهانه 28و30
ظرفیت : حد اکثر 2000 بطرى cc 300 آب در ساعت و 900 بطری  

1.5 لیترى در ساعت   لیترى در ساعت  
قابلیت پرکن : انواع اسید آب باطرى و اسیدهاى قوى تر  

امکانات : پرکن ، در بگذار ، دربند ، قابل اتصال به کانوایر ازطرف خروجی و ورودی 
مخزن 100 لیرتی ، PLC/HMI ، سنسور شناسایی و شرش بطری ها . 

تعداد نازل  : 8 ظرفیت این دستگاه حد اکثر 10 نازل مى باشد 
نوع نازل : پنوماتیک از جنس پلى اتیلن  

میزان فشار باد : 6بار 
برق مصرفى : 12 کیلوات سه فاز ( امکان نصب موتورهاى  تکفاز )  کیلوات سه فاز ( امکان نصب موتورهاى  تکفاز ) 

English از نوع تاچ به زبانهای فارسی ، عربی و PLC سیستم کنترل : نمایشگر
LMC - Midman : لوازم پنومات

LG : لوازم برقى
kg 650 : وزن

310cm 185 ارتعاعcm 110 طولcm ابعاد : عرض
اسکلت : استیل یا فوالد رنگ Electrostatic قابل سفارش مى باشد  

بدنه : کاورهاى پایین از جنس فایبرگالس و کاورهاى باال تمام استیل 304304
گارانتى : یک سال بى قید و شرط  ( 10 سال خدمات داخل ایران ) 

  
                 
                 
                 
                 

  

توضیحات : در دستگاه فوق بطرى گذارى با دست  
صورت مى گیرد و دیگر عملیات پرکردن ٬ دربگذارى ، 
دربندى ،  ردیفکردن از دستگاه بر روى نوار بصورت 

 تمام اتومات مى باشد . 
امکان نصب دنده خروجى بطرى ها روى نوار . 

در دستگاه فوق تمامى قسمتهاى درگیر با مواد اسیدى از  
جنس تفلون و فایبرگالس میباشد.  جنس تفلون و فایبرگالس میباشد.  

درصورت قرار ندادن بطرى درون گلویى نازل دستگاه 
عمل نخواهد کرد . 

نصب ، راه اندازى و یک روز آموزش در محل کارخانه   

www.tavansanat.ir
  info@tavansanat.ir

دفتر : 051-36652365
مدیر فروش : 09152000058
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